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Met de neus in het glas 

10 maart 2020, de dag dat we voor de eerste keer naar ons nieuwe proefadres verhuisden najaren-
lang te gast zijn geweest bij het Instituut Bartimeus en daar met veel plezier vele uren hebben 
doorgebracht. Mocht dat eerst zijn in het Koetshuis (fijne) lokatie, om later te verhuizen naar de 
school waar we de koffiekamer tot onze beschikking hadden, heel gezellig. Om dan voor onze 
laatste etappe in de nieuwbouw terecht te komen. Misschien een wat steriele ruimte waar we toch 
hele plezierige avonden hebben mogen meemaken. En laten we vooral de hal niet vergeten waar we 
onze Wijn-Spijsproeverijen hebben gehouden. Kortom,we kunnen blij zijn dat we daar al die jaren 
mochten verblijven. Ja, en dan die maandagavond de tiende, of je op onze oude stek binnenkomt, of 
datje het portaal van een kerk betreedt, op zijn zachtst gezegd een wereld van verschil. 
Maar vooralsnog hebben we niet te klagen, een gezellige ruimte om te proeven, totaal iets anders 
dan waar we vandaan komen, nu nog wat chaotisch, alles moet nog nog wennen en zijn plaatsje 
krijgen, maar ik denk dat we als afdeling hier best ons stekkie kunnen vinden. We begonnen hier 
meteen maar goed met de jaarvergadering, en dat gebeurde toch met een zeer redelijk gevulde zaal. 
Ik ga hier niet diep in op alle vergaderpunten, daar komt ongetwijfeld nog een verslag van het 
bestuur van. Kort gezegd waren de belangrijkste items, de verkiezing van het bestuur, en het plan 
om de contributie-inning op een andere leest te schoeien. De voorgestelde nieuwe penningmeester, 
dus nu nog niet in functie, gaf hierover een exposé, met voor hem als punt om zich verkiesbaar te 
stellen, dat in ieder geval hier een herziening zal plaatsvinden van het eerst genoemde punt. De 
vergadering betreurde het een beetje dat er een voorstel op schrift ontbrak. Het bestuur zegde die 
alsnog toe. Overigens lijken voor het jaarsysteem geen echt verklaarde tegenstanders te zijn. 
Een ander punt was het voorstel van het bestuur om de termijn van de zittingstijd van driejaar naar 
vier jaar te brengen om zodoende wat stabiliteit in het bestuur te bewerkstelligen. Het voorstel werd 
met algemene stemmen aangenomen. Dat betekende ook dat Jan Vegter nog voor een termijn met 
alle stemmen voor werd herkozen als Ie Wijnmeester Applaus. 
De kascommissie gaf te kennen dat de boeken waren gecontroleerd en in orde bevonden. Ook hier 
applaus en ( geheel voor mijn verantwoording), waren dit de belangrijkste punten van de 
vergadering, en bedankte de voorzitter iedereen voor zijn of haar insparmingen. Over naar de 
proeverij van deze avond. 
Jan had gezien de vergadering een korte proeverij beloofd, maar uiteindelijk kwamen er toch een 
negental wijnen ter tafel, waarvan één tijdens de vergadering werd geschonken. Ging de proeverij in 
eerste instantie onder de naam Jumilia en Yecla, bij nader inzien dekte de naam Levante-proeverij 
de lading beter 

Tijdens de vergadering keek Jan daarbij even over de grenzen van de Levante heen naar het Noord-
Westen van Spanje richting Rias Baixas waar in Galicia, om precies te zijn, de Albarinodruif mooie • 
wijnen oplevert. Deze druif waarvan men prachtige wijnen kan maken, draagt meestal een stevig 
prijskaartje, zo ook deze wijn van Tertas Gauda 2019. Ergens jammer (maar wel lekker), dat deze 
wijn tijdens de vergadering werd geschonken en zodoende (te) weinig aandacht kreeg die hij 
verdiende. Jan had zoals gewoonlijk weer voor een uitgebreide documentatie gezorgd, alle wijnen 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

XX N°410949 



The Central Mediterranean Coast 
Valencia and Murcia 

35 

1 ^ 
20 

70 km 4 
40 lillies 

Moscatel de^lencia -
sub-zone of DO Valencia 

DO Utiel-Rcquena area 
also classified DO Cava 

G 

Vmos de Pogo 
® El Terrerazo 
® Vera de Estenas 
O Los Balaeueses 

ö: DO 
: Utie*. 

^ Sogunto 

\Albacete 

DO Vofencia V 

V 

Tun»^\Uiria 

•;Re<j«eno ^ • VoUncia 

VTCoste/Zö 

Castellón 
de la Plano 

f 
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nagevlooid en van goede situatiefoto's voorzien. Reken maar dat met het uitzoeken van de wijnen 
dat een grote klus mag heten, vandaar dat we blij zijn dat hij nog als eerste wijnmeester een tijdje 
aanblijft. 
Uitgezonderd bovenstaande wijn, waren de te proeven wijnen allemaal afkomstig van de oostkant 
van Spanje te beginnen onder Catalonië om naar het zuiden door te lopen langs Valencia en dan 
langs de bekende toeristenfuiken van Benidorm en Alicante en naar het zuiden richting Cartagena. 
De binnengebieden omvatten dan de wijnregio's Jumilia, Yecla en meer naar het zuiden Murcia. 
Samengevat kwamen en komen hier de grote hoeveelheden wijn vandaan die vaak anoniem in de 
flessen verdvsdjnen en die u in de supers kunt vinden, al of niet versneden met andere wijnen. Maar, 
en dan kunnen we even denken aan de Languedoc waar in het verleden, en ook nu nog, grote 
plonsen wijnen werden geproduceerd, maar nu prachtige wijnen kurmen voortbrengen, dit scenario 
voltrekt zich ook nu in die Spaanse wijnregio's waar goed opgeleide wijnboeren steeds meer 
kwaliteitswijnen gaan produceren, en niet zonder succes. 
Helaas hebben we de Albarino 0'Rosal niet echt besproken, en dat was jammer Deze lichtgele wijn 
met een fraaie neus, kruidig en mooi fruit, licht ziltig kwam in de mond verder tot ontplooing en gaf 
mooie smaaktonen en een goede afdronk. Helaas een wat summiere notitie van een mooie wijn. 
De echte proeverij begon eigenlijk met de Fuenteseca Blanco 2018 uit Utiel-Requena van de 
Bodega Siërra Norte. Een wijn die wordt samengesteld uit de druivensoorten Macabeo 80% en 
Sauvignon-Blanc 20%. De kwaliteitsaanduiding is D.O.R Utiel- Requena. Regio Valenciana. Voor 
wie niet zo thuis is in de Spaanse wijnwereld, dat laatste is bedoeld om u even op weg te helpen in 
de vaak lastige aanduidingen. In Utiel vinden we ook drie bodega's met de aanduiding Vinos de 
Pago. Enige tijd geleden heeft Jan daarover een mooie proeverij gehouden. Maar terug naar de wat 
eenvoudiger witte wijn die lichtgeel in het glas toonde. Redelijk van intensiteit. In de neus bloemen, 
buxus, appel en venkel. Een vrij hoge zuurgraad met gematigde zoettonen. In de mond frisse 
smaken met fruit, licht bittertje. Goed gemaakt, simpel en smakelijk ideale terraswijn. Voor de prijs 
van € 6.95 zeker niet gek. 
Uit dit zelfde gebied kwam ook de volgende wijn Mariluna Tinto 2017, ditmaal samengesteld uit 
85% Tempranillo en 15% Bobal. Kennen we de Tempranillo uit diverse wijnen in evenzovele 
streken, de Bobal is eigenlijk alleen in redelijk grote aanplant te vinden in Utiel-Requena. In dit 
wijndistrict vinden we Bodega Siërra Norte met bovenstande wajn. Een wijn met een donkerrode 
kleur, helder en mooi. In de neus een zuiveltje, rood fruit en wat kruiderij. Deze wijn krijgt een 
opvoeding in Frans en Amerikaanse vaten. Het zoet en de zuren houden elkaar goed in evenwicht 
met daarbij redelijk stevige tannines. De melkzuren komen zowel in de neus als in de mond tot 
uiting. Wijn is ook nog jong. Wat slappe afdronk. Zeker geen slechte wijn, en ook hier zal de prijs 
geen hindernis opwerpen, mits je van dit soort wijnen houdt. € 8.95. 
Voor deze zelfde prijs kregen we nu een 100% Monastrell (Mourvédre) wijn in ons glas van 
dezelfde Bodega. Deze Monastrell Equilibrio krijgt negen maanden houtrijping en komt uit de 
streek Jumilia. Het jaar 2017. Een donkerrode- paarse kleur in ons glas. Zwarte bessen in de neus, 
jammy, en vooral zoet rood fruit. Het zoetgehalte bleek redelijk hoog te zijn met een gemiddelde 
hoeveelheid van de zuren. In de mond wat drogends, mist wat sap. De afdronk is prima qua lengte, 
de balans matig tot gemiddeld. Hoewel het verder een prima wijn is, begrijp ik de negen maanden 
houtlagering niet helemaal. Voegt niet zoveel toe. 
Uit de provincie Utiel- Requena, ik denk dat weinigen onder ons daar echt bekend zullen zijn, of 
misschien uit vakantie ervaringen, het ligt westwaarts achter Valencia en is gelegen tegen de grens 
van La Manchaen Castilla. Zoals gezegd vinden we hier wel een aantal Pago-wijnen. Het is tevens 
een gecertificeerd gebied voor de cava-wijnen, D.0. 
Wij proefden deze avond een Bobal Temperamente van de Bodega Siërra Norte 2014. Bobal is een 
echte Spanjool en komt bij mijn weten buiten Spanje niet (of nauwelijks) voor. Deze donkerrode 
wijn was mooi in het glas met geuren van rijp fruit, zoettonen, zwarte bessen en kruidigheid. Deze 
wijn krijgt 6 maanden houtrijping op Franse vaten. Een wijn met zachte tannines, goede verhouding 
zoet/zuur en vrij krachtig in de mond. Bitters. Een prima eetwijn met een lange afdronk. € 10.95 
Zeker geen slechte koop. a . ^ ^ ^ — — — 



We blijven voor de volgende wijn nog even in deze buurt want bijna tegen Jumilia ligt het kleine 
wijngebied Yecla. Voor velen onder ons denk ik een vrij onbekende grootheid, maar ook hier 
kunnen mooie en interessante wijnen vandaan komen. Eén van die wijnen is de Barahonda Barrica 
van de Bodega Senorio de Barahonda. Een wijn uit het jaar 2016 die wordt samengesteld uit de 
druivensoorten Syrah 25% en 75% Monastrell. Een donkerrode wijn ,redelijk intens met in de neus 
zoet rood fruit, bramen en kersen. Wat kruidigheid. In de mond goede zuren en afgebouwde 
tannines (mooi). Filmend in de mond met een hoge smaakintensiteit. Lange afdronk. Een wijn 
waarin de zon proefbaar is. Cl0.95. 

De laatste droge rode wijn van deze avond komt uit de Alicante, een gebied dat zeker bij de 
zonaanbidders bekendheid geniet met als bekende plaats Benidorm. Ik denk dat het wijngebied hier 
het meest interessant is. Van de Monastrell-druif maakt Bodegas y Vinedos E l Sequé een v/ijn van 
100% Monastrell. Het jaar 2017. Een vrij jonge wijn dus die tot het volgende proeflijstje leidde: een 
donkerpaarse wijn met een redelijke intensiteit. Evenals de vorige wijn krijgt ook deze een hout
opvoeding van 12 maanden op Frans eiken. Het zoet en de zuren waren hier redelijk tot goed 
aanwezig met zachte tannines, vol en filmend. Goede structuur, eleganter dan de vorige wijn. Een 
wijn die goed in elkaar stak, evenwichtig en van goede kwaliteit. Nu mag dat ook wel gezien het 
prijsverschil met de vorige wijnen. € 29.95 
Zoals gezegd was dit de laatste droge rode wijn, als toetje toverde Jan nog twee dessertwijnen voor 
ons ter tafel. 
Dessertwijnen is en blijft toch een apart onderwerp dat meestal veel reacties oplevert. Waren 
vroeger deze wijnen haast vanzelfsprekend bij een diner, tegenwoordig heeft men daar wat moeite 
mee. Niet alleen wil men het alcoholgehalte beperken als men met de auto komt (terecht), maar ook 
thuis worden deze vaak prachtige wijnen maar mondjesmaat geschonken. Jan had voor ons twee 
wijnen meegebracht, één witte/oranje en een rode. Ik denk dat bijna iedereen wel eens heeft 
gehoord of zelfs gedronken van een Spaanse Moscatel. In ons geval kwam de wijn van de Spaanse 
wijngigant Torres uit Valencia. De wijn draagt de naam Moscatel Oro "Floralis" (0.51). De Torres-
familie maakt deze dessertwijn al sinds 1946 en heeft onmiskenbaar een Mediteraan karakter. 
In ons glas een heldere oranje kleurige wijn, vrij dik en mooi. Een hoge intensiteit met in de neus 
geuren van abrikoos, rozijnen en sinaasappel/mandarijnen. In de mond een zeer hoog zoet, maar 
wel mooi en een betrekkelijk lage zuurgraad. In de mond een zacht haast fluwelig mondgevoel, 
bijna vloeibare suiker noemde iemand het, maar persoonlijk vond ik het zeker niet overdreven. 
Het grote verschil met b.v. de Duitse zoete Rieslings is dat die vaak naast het mooie zoet ook veel 
zuren bevatten en die zorgen voor het evenwicht. Al met al, toch een lekker slokje. € 10.05 
Tot slot van deze beperkte proeverij (althans dat was de opzet), maar Jan kon het toch niet laten om 
negen wijnen op de tafel te zetten met bovendien nog een uitgebreide documentatie. 
Dat men van de Monastrell-druif ook nog mooie rode zoete wijn kan maken bleek bij deze 
Monastrell Dulce van Ohvares uit Jumilia, 2016. Kost € 21.95 
Een fraai ogende rode wijn in het glas met geuren van zoet rood gedroogd fruit, bramen en hints 
van chocolade. In de mond een hoog zoetgehalte, een goede zuurgraad en geen of nauwelijks 
sporen van tannine (opgelost door de suiker). Een zacht mondgevoel met jam en marmelade. Dik. 
Een volle zoete wijn met een goede balans. 
Het was een prachtig einde van een mooie en interessante avond waar in de vergadering zinnige 
zaken werden besproken, inmiddels heeft u het contributievoorstel binnen, en misschien minder 
belangrijk, mijn steun heeft het!. 
Natuurlijk werd Jan beloond voor het goede en vele werk, al mogen we ook de onvermoeibare 
schenkers niet vergeten. Voor allen die deze avond veel werk verzetten, een stil applaus. 
Uiteraard proefden en praten we nog even na, en werd de zaal, dat is nog even weafien, opgeruimd • 
en weer netjes achtergelaten. ^ J { 
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Proeverij Levante NWGU 

Geproefde wijnen 10-02-2020 

1. Albarino 'O RosaI'. Terras Gauda, Galicië, 2019 € 18,95 

2. Fuenteseca Blanco, Bodega Siërra Norte, Utiel-Requena, 2018 (80% Macabeo, 20% SB) € 6,95 

3. Mariluna Tinto, Bodega Siërra Norte, Utiel-Requerïa, 2017 (85% Tempranillo -15% Bobal) € 8,95 

4. Monastrell Equilibrio 9 months, Bodegas Siërra Norte, Jumilia, 2017 € 8,95 

5. Bobal Temperamento, Bodega Siërra Norte, Utiel-Requerïa, 2014 € 10,95 

6. Barahonda Barrica, Senorio de Barahonda, Yecla, 2016 ( 7 5 % Monastrell, 25% Syrah) € 10,95 

7. El Sequé, Bodegas y Vinedos El Sequé, Alicante, 2017 (Monastrell) € 29,95 

8. Moscatel Oro'Floralis', Torres, Valencia (0,51) €10,05 

9. Monastrell Dulce, Olivares, Jumilia, 2016 (0,51) €21,95 

Proeverij wijnen uit de Levante 
In de proefkalender stond dit vermeld als de Yecla en Jumilia proeverij, maar omdat het hele 
gebied aan de orde komt kunnen we dit beter de Levante proeverij noemen. 
In deze streek waar enige decennia geleden vooral goedkope buikwijn gemaakt werden, is een 
omslag geweest. Vandaag de dag worden er ook uitstekende wijnen gemaakt en zijn er een 
aantal getalenteerde wijnmakers bezig. De Levante ligt in het Zuidoosten van Spanje. Deze 
streek omvat 6 verschillende Denominación de Origen in de Autonome regio's Valencia (D.0. 
Alicante, Utiel Requena, Valencia) en Murcia (D.0. Bullas, Jumilia en Yecla). 
Hier worden interessante wijnen geproduceerd, vooral door hoofdzakelijk gebruik te maken 
van authentieke en plaatselijk ingeburgerde druivenrassen zoals de Bobal, de Macabeo en de 
Monastrel. I.v.m. de ALV proeven we een beperkt aantal aantal wijnen van deze lokale rassen 
van goede producenten. 
Tijdens de ALV wordt ook een frisse witte wijn geschonken uit een streek die daar diametraal 
tegenover staat, n.l. Galicië. 



2019 
Rias Baixas 
Denominación de Orixe 

12,5%vol. O R O S A L 
Elaborado e Embotellado por BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A. 
O Rosal - Pontevedra - Galicia - Espana R.E . 6863/PO 

Baseéndonos na lexendaria cepa ALBARINO e 
continuando a tradición artesanal dos mellores 
vinos do val do Rosal, aliada coa mais moderna 
tecnoloxi'a, temos elaborado este vifio. 

A presencia ponderada de mostos procedentes 
das singulares cepas nobres autóctonas, Caifio 
Branco e Loureira, e a fermentación con pé de 
cuba, excluindo calquera levadura foranea, 
contribüen a definl-la süa senlleira personalidade. 

O demais é resultado de xungui-lo privilexlado 
microclima deste vizoso val, situado na ribeira ga-
tóga do Mino, ó pé da desembocadura por terras da^ 
antiga Gauda, coa ilusión e o traballo das [ 
que hoxe podemos of recerlle este TEF 

botellaN" 011068 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Spanje. 
Galicia (Galicië). 
Pontevedra. 
Albarino "O Rosal". 
Terras Gauda. 
Denominación de Orixe. 
Albarino. 
2019. 

W I J N l . 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Mooi helder lichtgeel. 
Mooie neus van kruidigheid, ziltig en lichtgeel fruit. Je ruikt bijna de zee. 
Goede zuren, hchte bitters. Piepklein zoetje. Kruidigheid en ziltig. 
Mooie wijn, in balans met een goed smaakpalet, fruit en kruidigheid. 
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Land : Spanje. 
Streek ; Utiel-Requena. 
Gemeente : Requena. 
Wijn : Fuenteseca-Blanco. 
PropA ît. : Bodega Sienra Norte. 
Kwaliteit : D.O.R 
Druiven : Sauvignon-Blanc 20%, 80% Macabeo. 
Jaar : 2018. 
Bijz. : Vegan. 

Beoordeling 
Kleur : Helder lichtgeel. 
Geur : Bloemen, buxus, appel en venkel. 
Smaak ; Zuren redelijk hoog, zoeten gem. Klein bittertje. Fris fruitig Kruidig. 
Totaal : Lekkere terras wijn. Wel evenwichtig. 
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T E M P R A N I L L O & B O B A L 

V A L E N C I A 
D E N O M I N A C I Ó N D E O R I G E N P R O T E G I D A 

B O D E G A SIËRRA N O R T E 

WIJN 3. 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 
Bijz. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

: Spanje. 
: Valencia. 
: Valencia. 
: Mariluna Tinto. 
: Bodega Siërra Norte. 
: D.O.P 
: 85% Tempranillo, 15% Bobal. 
: 2017. 
: Vegan. 

Donkerrood paars. Helder 
Rijp rood fruit, kruiden. Zuiveltje. 
Zoeten redelijk hoog, zuren gemiddeld. Lichte tannines en bitters. Melkzuren. 
Complexiteit is matig, licht stroef in de mond. Doet warm aan in zijn smaken 
Aardig. Korte afdronk. 



EQUiLiBRlO 
9 

monastrell 
2017 

WIJN 4. 

Land : Spanje. 
Streek : Jumilia. 
Gemeente : Requena. 
Wijn : Equilbrio. 
Prop/Vit. : Bodega Siërra Norte. 
Kwaliteit : D.O.P 
Druiven : 100% Monastrell. 
Jaar : 2017. 

Bijz. : 9 maanden hout, vaten van Frans en Amerikaans eiken. 

Beoordeling 
Kleur : Donker paars, helder. 
Geur : Intensiteit redelijk, vrij gesloten. Zwarte bessen, jammy, zoet fruit, hout. 
Smaak : Zoeten redelijk hoog, zuren gemiddeld. Fruit, wat drogend. Mist sap. 
Totaal : Dik in de mond, (veel) rood fruit. Iets tannines. Gem. afdronk. 
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B O B A L 

WIJN 5. 

Land : Spanje. 
Streek : Utiel-Requena, Comunidad Valenciana. 
Gemeente : Requena. 
Wijn : Temperamento. 
Prop/vit. : Bodega Siërra Norte. 
Kwaliteit : D.O.P 
Druiven : Bobal. 
Jaar : 2014 
Bijz. : 6 maanden Frans eiken. 

Beoordeling : 

Kleur : Donkerrood, helder 
Geur : Rijp rood fruit. Zwarte bessen, vanille. 
Smaak : Zoeten redelijk hoog, zuren gemiddeld. Fruit zoals zwarte bessen, bramen. Zachte 

tannines. Krachtig en vol in de mond. Goede afdronk. 
Totaal : Niet verfijnd, mondvol. Redelijke balans. 



WIJN 6. 

Land : Spanje. 
Streek : Yecla. 
Gemeente : Yecla. 
Wijn : Barahonda. 
Prop/Vit. : Bodegas Senorio de Barahonda. 
Kwaliteit : Den. di Origin. 
Druiven : 75% Monastrell, 25% Syrah. 
Jaar : 2016. 

Bijz. : 6 maanden Frans eiken, deels afzonderlijk. VEGA. 

Beoordeling 
Kleur : Donkerrood/ paars. Helder. 
Geur : Bramen, zwarte kersen kruidig. Bleekselderij. 
Smaak : Zuren en zoeten gemiddeld tot hoog. Mooi afgebouwde tannines. Wat stroefheid. 
Totaal : Redelijk dik in de mond. Hoog in zijn smaken. Beetje jammig. Lange afdronk. 

Goed. 
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Land T^panje. /j ' 
Streek : Alicante. 
Gemeente : Pinoso. 
Wijn : E l Sequé. 
Prop/vit. : Bodegas Y Vinedos El Sequé. 
Kwaliteit : Denom. di Origen. 
Druiven : Monastrell. 
Jaar : 2017. 

Beoordeling : 
Geur : Rijp rood fruit, gestoofde pruimen. Kruidig. Vanilletoon. 
Smaak : Strakker dan vorige wijn. Rood rijp fruit, goede zuurgraad. Zachte tannines. 
Totaal : Voller, maar eleganter dan vorige wdjn. Filmend in de mond. Vrij diep. Balans. 

Krachtig en mooi. In eerste instantie strak, later mooi filmend. 



WIJN 8. 

Land : Spanje. 
Streek : Valencia. 
Gemeente : Villafranca del Penedès. 
Wijn : Floralis. 
Prop/Vit. : Miguel Torres. 
Druiven : Moscatel. 
Bijz. : Vino de Licor. 

Beoordeling : 
Kleur : Oranje, helder 
Geur : Rozijnen, sinaasappelen, mandarijnen.Abrikoos. Samengesteld. 
Smaak : Hoog zoetgehalte, mooie zuurgraad. Fluwelig zoet met mooi fruit. 
Totaal : Mooie dessertwijn, niet te overdreven. Lekker fruit, blijft lang hangen. Prima. 



WIJN 9. 

Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Spanje. 
Jumilia. 
Jumilia. 
Olivares. 
Bodegas Olivares. 
Jumilia D.O.P 
Monastrell. 
2016. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 

Totaal 

Rood, helder. 
Zoet fruit, bramen. Gedroogd fruit en iets kruidigheid. 
Zeer hoog in zijn zoeten, zuurgraad in orde. Heel lichte tannines. Fruit, zoet en 
gedroogd. Dik in de mond. Zoet niet te overdadig. 

: Fluwelig mondgevoel. Niet echt elegant, voor de liefhebbers smullen. Afdronk 
lang. 




